
Oligofrenopedagogika w ofercie studiów podyplomowyc h 

I edycja – rekrutacja  

 

Katedra Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu zaprasza na studia podyplomowe Oligofrenopedagogika - Edukacja i 

rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Jaki jest cel studiów? 

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych 

oraz działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

 

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Absolwent uzyska przygotowanie w 

zakresie pedagogiki specjalnej do pracy w charakterze nauczyciela, nauczyciela 

współorganizującego kształcenie integracyjne, wychowawcy w przedszkolu, szkole lub oddziale 

specjalnym lub integracyjnym, placówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej realizującej 

działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 7.08.2015, poz. 1113, par. 7, ust. 1). 

 

Do kogo skierowane? 

Studia są adresowane do absolwentów studiów I lub II stopnia posiadających kwalifikacje 

nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne.   

Kto prowadzi zajęcia? 

Specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki, wykładowcy i pracownicy naszej uczelni. 

Jaka jest forma prowadzenia studiów? 

Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym 

 

Liczba godzin:  380 godzin dydaktycznych i 120 godzin praktyk 



Czas trwania studiów: 3 semestry; o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń 

Wysokość opłat: 800 zł/semestr 

Limit miejsc: 30 

Miejsce: sale przy ul. Malczewskiego 20A, budynek „Olimp” 

Termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2017, studia zostaną uruchomione pod warunkiem 

zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy. 

 

Jakie dokumenty są potrzebne? 

1. podanie o przyjęcie na studia, 

2. kwestionariusz osobowy wraz oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych, 

3. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 

4. odpis lub poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,  

5. zdjęcie, 

6. dokument potwierdzających posiadanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji  

nauczycielskich  

7. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz w dowodzie osobistym kserokopię 

dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu). 

 

Gdzie złożyć dokumenty 

Sekretariat Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego 

mgr Katarzyna Kośmińska 

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom 

pokój nr 254 

telefon: 048 (48) 361-73-60 

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 20.02.17 

 

Informacje dodatkowe: 

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Kinga Łagowska  

ul. Malczewskiego 22, 26-600 Radom, pokój 110 



tel. 719 529 931 

e-mail: k.lagowska@uthrad.pl 

 


